Platobné podmienky pre ubytovanie v ŠD
v čase prijatých opatrení na predchádzanie šírenia koronavírusu.

Splatnosť poplatku za ubytovanie v ŠD TUKE za obdobie marec, apríl a máj 2020 bola zmluvne
stanovená na 15.3.2020.
MAREC 2020:
•

•

Vzhľadom na to, že pre prijaté opatrenia bude študent odovzdávať izbu v stave bez upratania
a umiestnenia nábytku na pôvodné miesto, urobia tak za študenta zamestnanci ŠDaJ ako
činnosť nad rámec poskytovaných služieb ubytovateľa. Z tohto dôvodu sa vedenie TUKE
rozhodlo, že alikvotná časť bytného za mesiac marec bude slúžiť ako odplata za túto činnosť.
Bytné za mesiac marec 2020 sa preto nevracia.
Ak študent opätovne začne využívať služby ŠD z dôvodu zrušenia opatrení TUKE na
predchádzanie šírenia koronavírusu v máji, príp. v júni 2020 a následne pri odubytovaní sám
riadne vyčistí a vydezinfikuje svoju izbu, bude mu poskytnutá zľava 50% z poplatku za
ubytovanie v mesiaci marec 2020.

APRÍL, MÁJ 2020:
•
•

Za ubytovanie v mesiacoch apríl, máj 2020 bude študentom poskytnutá 100% zľava.
Pre vzniknuté preplatky za mesiace apríl a máj 2020 platí:

1. Vrátenie preplatku študentovi v končiacom ročníku a študentovi, ktorý nepožiadal
o ubytovanie v ŠD v nasledujúcom ak. roku bude zrealizované po procese na základe žiadosti
študenta zaslanej mailom (TUKE) na príslušné ubytovacie oddelenie s uvedením čísla účtu vo
formáte IBAN, na ktoré má byť preplatok vrátený. Preplatky budú vrátené priebežne do 14 dní
od podania žiadosti. Študent musí na tento účel využiť výlučne svoj študentský mail pridelený
TUKE.
2. Preplatok študenta iného ako končiaceho ročníka, ktorému zároveň bola akceptovaná žiadosť
o ubytovanie na nasledujúci kalendárny rok, bude slúžiť ako náhrada rezervačného poplatku
na nasledujúci ak. rok.
• Týmto sa pre tento ak. rok ruší povinnosť úhrady rezervačného poplatku, ktorý je podľa Kritérií
pre ubytovanie v ŠDaJ splatný do 31.7.2020 (neplatí pre budúcich prvákov na 1. a 2. stupni VŠ
štúdia a zahraničných študentov, na ktorých sa príkaz rektora o povinnosti opustiť priestory ŠD
nevzťahuje, a teda im nevznikol preplatok na bytnom).
• Rezervačný poplatok sa po nástupe na ubytovanie v novom ak. roku započíta s predpisom
platby za štvrťrok (september – november 2020) a študent uhrádza len doplatok do výšky
predpisu.
• Ak študent, ktorý požiadal o ubytovanie v nasledujúcom ak. roku, no nenastúpi na ubytovanie,
bude mu vrátený rozdiel medzi preplatkom a výškou rezervačného poplatku, stanoveného
v Cenníku pre ubytovanie študentov (100,- €).
3. Ak o vrátenie preplatku požiada študent iného ako končiaceho ročníka (podaním žiadosti na
príslušné ubytovacie oddelenie s uvedením čísla účtu vo formáte IBAN prostredníctvom TUKE
mailu), bude mu preplatok vrátený do 30 dní od podania žiadosti. V tomto prípade, je študent
povinný uhradiť rezervačný poplatok do 31.7.2020 vo výške 100,00 Eur ako zabezpečovací

poplatok na ubytovanie v nasledujúcom ak. roku. Vzhľadom na zbytočnú administratívnu záťaž
odporúčame postupovať podľa bodu 2.
4. O preplatok môže požiadať len študent, ktorý sa riadne odubytuje.
JÚN 2020:
•
•
•

Za ubytovanie v mesiaci jún 2020 bude študentom poskytnutá 100% zľava
Ruší sa zmluvná povinnosť študenta uhradiť poplatok za ubytovanie v mesiaci jún, ktorý je
splatný dňa 31.5.2020.
Študent sa môže odubytovať podľa odporúčaného harmonogramu, príp. po dohode
s príslušným ubytovacím oddelením, najneskôr však do konca platnosti zmluvy, teda do
30.6.2020.

JÚL, AUGUST 2020:
•

•
•

•

Študentom, ktorí sa riadne neodubytujú do 30.6.2020, resp. sa rozhodli ponechať si veci v ŠD
počas leta, bude účtovaný poplatok za ubytovanie v mesiacoch júl a august 2020 podľa
platného Cenníka hosťovského ubytovania v ŠD s poskytnutím 50% zľavy, teda 50,- €/os./mes.
Táto zľava sa poskytuje len počas trvania príkazu rektora o zákaze pohybu študentov
v priestoroch ŠD (izba je ponechaná len na úschovu vecí bez prítomnosti študenta). O možnosti
letného ubytovania a o podmienkach, za akých sa bude poskytovať, budeme včas informovať.
Splatnosť tohto poplatku je 30.6.2020.
V prípade neuhradenia poplatku do stanoveného termínu, bude na vysporiadanie pozdĺžnosti
použitý preplatok z mesiacov apríl, máj 2020. Študent tak nemá uhradený rezervačný
poplatok, a v prípade jeho neuhradenia do 31.7.2020 stráca nárok na ubytovanie
v nasledujúcom ak. roku.
Študent v tomto prípade berie na vedomie, že dobrovoľne prichádza o možnosť dôsledného
vyčistenia a dezinfikovania izby personálom ŠD.

Pozn.:
•

•

Všetci zahraniční študenti a študenti s trvalým pobytom v SR, ktorí dostali výnimku z povinného
opustenia priestorov ŠD, sú povinní platiť za ubytovanie riadne podľa platnej zmluvy. Ak
potrebujú odísť z ŠD skôr ako je uvedené v zmluve, teda pred 30.6.2020, musia uhradiť sankciu
za predčasné ukončenie zmluvy. Zľavy za ubytovanie v mesiacoch 4-6/2020 sa na nich
nevzťahujú.
Platnosť uvedených platobných podmienok je viazaná na obdobie platnosti opatrení prijatých
na TUKE z dôvodu predchádzania šírenia koronavírusu, teda kým sa nezmení aktuálny stav
a situácia neumožní študentom riadne využívať ubytovacie služby ŠD.

